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Sundhedsministeriet. København, den 17. november 2021.

a. Sundhedsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til:
– at tilføre 49,5 mio. kr. i 2021 til § 16.21.37. Lægemidler til behandling af COVID-19 mhp. at 

afgive et bindende bud fra Amgros på leverancer af lægemidlet fra Merck til behandling af 
COVID-19.

– at der gives hjemmel til flerårig disponering med mhp. at indgå forpligtelse, der har udgiftsvirk-
ning i både 2021 og 2022 til lægemidler fra Pfizer (Paxlovid) og Merck (Lagevrio/molnupira-
vir). Udgiften i 2022 forventes at udgøre 400,7 mio. kr. i 2022.

Udgifterne håndteres ved en direkte opskrivning af Sundhedsministeriets bevilling på forslag om 
tillægsbevilling for 2021 uden modgående finansiering.

De nærmere vilkår for indkøbene er beskrevet i et fortroligt bilag. Baggrunden herfor er, at 
oplysningerne i forbindelse med leverancerne omhandler forretningsforhold af væsentlig økonomisk 
betydning for virksomhederne og som af bl.a. konkurrencemæssige årsager ikke kan offentliggø-
res. Ophævelsen af fortroligheden vil skulle vurderes inden for 2 år.

b. På trods af en høj vaccinationsdækning i Danmark, er der endnu borgere, der rammes af COVID-19 
og indlægges herfor. Der er imidlertid ved at blive udviklet lægemidler, der kan forebygge indlæg-
gelse, alvorlig sygdom og død. Der er aktuelt to oralt administrerede lægemidler under udvikling 
fra virksomhederne Pfizer (lægemidlet hedder Paxlovid) og Merck (lægemidlet hedder Lagevrio/
molnupiravir), som i kliniske forsøg har vist gode resultater.

Behandlingen skal gives til patienter med særlig risiko for indlæggelse (fx ældre, kroniske sygdom-
me og andre sårbare) og som er testet positiv for COVID-19. Behandlingen gives fem dage efter 
symptomstart mhp. at forebygge indlæggelse.

Der er fredag den 19. november 2021 endelig frist på afgivelse af Danmarks bidrag til et samlet 
EU-udbud på de to relevante lægemidler (Pfizer (Paxlovid) og Merck (Lagevrio/molnupiravir)). Læ-
gemiddelstyrelsen har oplyst, at EU-udbuddet forventes at dække 2021-2022.

Der er ligeledes frist for indgåelse af en bilateral aftale med Merck (Lagevrio/molnupiravir) 
torsdag den 18. november 2021.
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Amgros, som er regionernes indkøbsorganisation for lægemidler, ønsker på baggrund af anbefaling 
fra Sundhedsstyrelsen at afgive et bud via ovenstående aftaler. Dette medfører samlet udgifter for 
450,2 mio. kr. i 2021 og 2022, som løbende vil blive udbetalt til Amgros svarende til de faktiske 
leverancer. Den samlede udgift er afhængig af, hvor mange behandlinger, det bliver muligt at tilkøbe, 
når udbuddet er afsluttet.

Indeværende aktstykke har til formål at tilvejebringe den nødvendige bevilling til et bindende bud 
på leverancer af COVID-19 lægemidlet fra Merck (Lagevrio/molnupiravir) i 2021, svarende til 49,5 
mio. kr.

Samtidig anmodes om tilslutning til, at Sundhedsministeriet kan indgå en flerårig forpligtelse med 
udgiftsvirkning i både 2021 og 2022 til Pfizer (Paxlovid) og Merck (Lagevrio/molnupiravir), jf. 
Budgetvejledningens pkt. 2.2.10. Udgiften i 2022 forventes at udgøre 400,7 mio. kr. i 2022, som 
søges indarbejdet på finansloven for 2022.

Udgifterne forbundet med købet af lægemidler til behandling af COVID-19 på 49,5 mio. kr. i 2021 
foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Sundhedsministeriets bevilling uden modgående re-
duktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021. Eventuelle uforbrugte midler skal nedskrives 
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift, mio. kr.

§ 16.21.37. Lægemidler til behandling af COVID-19 (Reservationsbev.)
(Ny hovedkonto)
13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021 og 2022

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 49,5 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu for at sikre den bevillingsmæssige hjemmel 
til at indgå en flerårig disposition, jf. BV. 2.2.10. samt tilvejebringe den nødvendige bevilling til 
at foretage et bindende bud på leverancer af lægemidlet fra Merck (Lagevrio/molnupiravir) til 
behandling af COVID-19 i 2021.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der tilføres 49,5 mio. kr. i 2021 
til § 16.21.37. Lægemidler til behandling af COVID-19 mhp. et bindende bud på leverancer af 
lægemidlet fra Merck (Lagevrio/molnupiravir) til behandling af COVID-19. På forslag til lov om 
tillægsbevilling for 2021 opføres således følgende:

Udgift, mio. kr.
§ 16.21.37. Lægemidler til behandling af COVID-19 (Reservationsbev.)

(Ny hovedkonto)
49,5 mio. kr.

Der anmodes endvidere om, at der indgås en flerårig disposition på ialt 450,2 mio. kr. i forbindelse 
med ovennævnte indkøb af COVID-19 lægemidler i 2021 og 2022.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 17. november 2021

Magnus Heunicke

/ Cecilie Louise Svane Olesen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 18-11-2021 (udvalget med undtagelse af Det Konservative Folkepartis medlem af 
udvalget, der hverken stemte for eller imod aktstykket).
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